
 

Best Western Plus Hotel Eyde 

 
 

Konfirmationen - hold den på Hotel Eyde 
 

 

Omgivelserne 
Best Western Plus Hotel Eyde er kendt for sit høje kvalitets- og serviceniveau.  

Hotellets gæster bliver betjent af et venligt personale, som tillige udviser den professionelle opmærksomhed og 

omhu, som vi ved alle sætter pris på. Herudover er de smukke, atmosfærefyldte omgivelser  

med til at gøre ethvert festarrangement til en mindeværdig oplevelse. 
 

På Best Western Plus Hotel Eyde har hvert lokale sin egen historie og sit eget særpræg med klassisk elegant 

udsmykning og indretning. Vi har velegnede festlokaler til alle former for selskabelighed  

med deltagelse af 12 til 150 personer. 
 

Planlægning 
Aftal et møde med os i god tid inden festdagen. Så har vi optimal mulighed for at planlægge dit helt personlige 

arrangement – både med hensyn til festlokale, opdækning og dekoration, bord- og menukort,  

menu og vine samt eventuel overnatning. 
 

Kontaktpersoner 
Detaljer omkring festarrangementer på Hotel Eyde aftales med arrangementschef Marianne Kirk, som vil bistå  

med alle relevante oplysninger og gode råd omkring festen. 
 

På selve festdagen er den ansvarshavende tjener fast kontaktperson og sørger for, at alt fungerer perfekt og  

efter ønske – lige fra velkomsten og til den sidste gæst er gået. 
 

Bordkort og menukort 
Inkluderet i arrangementsprisen tilbyder vi hotellets egne bordkort, lige som vi gerne  

laver menukort til hver kuvert. 
 

Borddækning 
Et veldækket bord forhøjer glæden ved ethvert måltid. Uanset om valget er runde borde eller anden form for 

bordopstilling, sørger vi altid for festlig opdækning med afstemte farver på blomster, duge og servietter samt smukt 

porcelæn og passende glas. Også andre elementer og temaer kan indgå i borddækningen efter personligt ønske. 
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Konfirmationsmenu 2021 
 

 

Faglært køkkenpersonale sørger for, at tilberedningen og anretningen lever op til de højeste kvalitetskrav 

 – og selvfølgelig bliver alt elegant serveret af vores dygtige tjenere. 
 

Sammensæt selv 3-retters menu: 
 

Forretter 

1. Rejecocktail, håndpillede rejer, grønne asparges & Eydes røde dressing 

2. Tarteletter, hønsekød, hvide & grønne asparges, tomat samt ærteskud   

3. Serranoskinke, melon, salat, basilikumspesto & ristede pinjekerner 

 

Hovedretter 

1. Kalvefilet, ærtepuré, spidskål, bacon, løg & kalvesky 

2. Unghanebryst, ærter, asparges, bøgehatte & lys estragonsauce  

3. Oksemørbrad, gulerodspuré, glaserede gulerødder, bøgehatte & rødvinssauce 

(merpris kr. 30,00 pr. kuvert når det er okesmørbrad) 

Alle hovedretter serveres med små kartofler med havsalt & friske urter 

 

 

Desserter 

1. Isdessert, 3 slags is, guf, jordbærpuré & vaffel 

2. Pandekager med vaniljeis, jordbærsalat & chokoladesauce 

3. Chokoladekage, karamelganache, hindbærsorbet & knas 

 
Alle retter er tallerkenanrettet og serveres 1 gang 

 

Frit valg 3 retter kr. 360,00 pr. person 
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Tallerkenanrettet forret: 

Mini rejecocktail med håndpillede rejer, grønne asparges & Eydes røde dressing 

Varmrøget laks, rygeost, krydderurtesauce & sprødt 

Vol au vent med høns i asparges, tomat & ærteskud  

Serveres med koldhævede surdejs boller 

 

Hovedretter fra buffet 

Kalvefilet stegt med urter  

Skinke glaseret med Dijon & farin  

Sprød kylling i panko & chillimayonnaise 

Tomatsalat med mozzarella & oliven 

Grøn forårssalat med spidskål, ærter & asparges 

Flødekartofler med bacon og vesterhavsost 

Små kartofler med havsalt & friske urter 

 

 

Tallerkenanrettet dessert 

Panna cotta med bær & sprødt 

Chokoladekage med karamelganache 

Hindbærsorbet & knas  

 

 

Pris pr. person kr. 360,- 

Minimum 25 voksne 
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pr. kuvert 

 
 

Velkomst & snacks 
Mousserende vin                                kr. 46,-  

Kirr                                 kr. 48,-  

Pære Cider              kr.30,- 

Økologisk Hyldeblomst             kr.30,- 

Sprød snacks til velkomsten                                                                                  kr. 28,- 
 

Kaffe & te 

 

Kaffe & te                                                                                                                                    kr.  34,- 

Hjemmelavet kransekage                                                                                                                            kr.   32,- 

2 slags hjemmelavet sødt                                                 kr.  26,- 

Hjemmebagte småkager                                                              kr.  24,- 

 

 

 

Natmad 

 

Croissanter med hønsesalat, rejesalat, sprøde salater, tomat & agurk                                      kr.  75,- 

Hot dog med det hele (2 stk. pr. person)                                                                      kr. 80,- 

Saml selv burger (1 pr. person) med pommes frites og estragonmayonnaise                             kr.  80,- 

Dansk pølsebord - 5 slags pålæg - lun leverpostej med svampe og bacon                             kr.  95,- 

 

 

 
 


